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RESUMO

Metadados descrevem os dados armazenados por exemplo em bancos
de dados. Possibilitam explicitar o seu significado em um determinado contexto,
agregando-lhes valor e colaborando com a captura e manutenção do conhecimento
em todos os níveis de uma organização. O presente trabalho se propõe a definir os
metadados de um ambiente de data warehouse e especificar uma ferramenta de
controle para os mesmos, utilizando tecnologia XML e Java.

Palavras-chave: metadados , gestão do conhecimento, XML,  data warehouse



ABSTRACT

Metadata describe  data stored in databases.  They make possible define
the meaning of data in a specific context, adding value to them and collaborating with
the capture and maintenance of the knowledge in all levels of an organization.  This
work defines the metadata of a date warehouse environment and specifies a tool for
managing such metadata, using XML technology and Java.

Key words: metadata , knowledge management , XML, data warehouse
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1 INTRODUÇÃ O

A evolução tecnológica das últimas décadas possibilitou a redução dos

custos de hardware e software. Este fator, aliado ao desenvolvimento da teoria de

bancos de dados e sua ampla utilização, propiciou a coleta e armazenagem de

grandes massas de dados em máquinas cada vez mais poderosas e bancos de da-

dos cada vez mais gigantescos. Em contrapartida, a disponibilidade de informações

baseadas nestes dados não cresceu no mesmo ritmo. Muitos dados hoje disponíveis

em estado bruto, necessitam da aplicação de filtros, agregações e outras manipula-

ções para que possam ser utilizados nos processos decisórios e mesmo diários das

organizações.

Essas manipulações nem sempre ocorrem de forma instantânea, sendo

algumas vezes necessários procedimentos que levam horas ou mesmo dias para o

retorno de algum resultado. A tecnologia de data warehouse (DW) surgiu em res-

posta a esta demanda e age como facilitadora na transformação de dados brutos em

informações, permitindo o armazenamento de dados previamente filtrados e trata-

dos,  com maior valor agregado e que atuam como diferencial na produtividade e

tomada de decisões das organizações.

Em contrapartida, a transformação de dados operacionais em dados ditos

tratados, através da aplicação de algum tipo de filtro, seja de agrupamento ou limpe-

za, produz uma infinidade de novos dados que trazem informações sobre como foi

efetuado este processo. A documentação desses dados, ou metadados,  gerados na

manipulação de bancos de dados  operacionais para sua inserção em um DW, são o

foco do presente trabalho.
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1.1 Objetivo geral

Especificar os metadados necessários a um ambiente de data warehouse,

utilizando como base a documentação gerada durante o desenvolvimento e utiliza-

ção do Data Mart do Cadastro Eleitoral (DMCE) para o Tribunal Regional Eleitoral de

Santa Catarina (TRESC).

1.2 Objetivos específicos

• Caracterizar metadados, sua importância, requisitos básicos, funcio-

nalidades e  aplicações no ambiente de data warehouse.

• Especificar os metadados aplicáveis em um ambiente de data wa-

rehouse.

• Especificar uma ferramenta para atualização e pesquisa aos metada-

dos, utilizando para isto, a tecnologia XML e Java.
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2 METADADO S

Na literatura em geral a definição mais encontrada para metadados é

“metadados são dados sobre os dados” (INMON, 2002; GARDNER, 1997). Esta de-

finição é um tanto superficial, não permitindo a percepção da sua real importância no

contexto de bancos de dados, principalmente históricos. Buscando definições com

mais conteúdo,  pode-se encontrar:

(a) “Metadado serve de instrumento para a transformação de dados bru-

tos em conhecimento” (DATA WAREHOUSE TOOLS BULLETIN, 1996 p.

4150);

(b) “Em termos simples, metadados são a informação sobre os dados ar-

mazenados em bancos de dados, e incorporam as regras sobre como

usar a informação” (HURWITZ, 1996);

(c) “Metadado é uma abstração dos dados, ou ainda, dados de mais alto

nível que descrevem dados de um nível inferior” (CAMPOS);

(d) “Metadado é a cola que mantém a corporação unida. Sem metadados,

os dados não têm contexto” (INMON, 2001 p. 2) ;

(e) “No contexto de data warehousing, o termo refere-se a qualquer  coisa

que defina um objeto do data warehouse, tal como uma  tabela, con-

sulta, relatório, regra de negócio, ou algoritmo de transformação”

(GARDNER, 1997).

Para Inmon (2001a, p. 3), “uma das dificuldades para definir metadados é

que eles possuem um amplo conjunto de significados.”  À luz desta afirmação, pode-

se observar que não existe definição exata para o termo, sendo necessária uma

análise conjunta para uma visão abrangente do que sejam metadados. Pode-se per-
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ceber, entretanto,  que todas as definições levam  ao entendimento que os metada-

dos têm por objetivo a descrição de dados, dando-lhes significado e incorporando

regras para a sua utilização, além de colaborar com a geração do conhecimento.

Em relação à origem destes metadados, existem diversas fontes de onde

podem ser capturados.   Balaj (1998) classifica-as em fontes formais e informais. As

fontes formais englobam desde o dicionário de dados do SGBD onde reside o data

warehouse (Oracle® Informix, Sybase, DB2) passando por modelos de dados

gerados por ferramentas CASE ( ER-Win, System Architect), até ferramentas de

extração de dados e políticas de negócio da organização armazenadas em proces-

sadores de texto, planilhas eletrônicas e outros. As fontes informais são as que resi-

dem na memória dos profissionais da organização e que se relevantes, devem ser

capturadas e armazenadas, para deste modo transformarem-se em metadados for-

mais.

2.1 Metadados  como auxiliares na geração do conhecimento

A captura de informações das fontes informais é uma das formas de ob-

tenção dos metadados. Estas informações, que não estão armazenadas em manu-

ais de instruções ou de procedimentos, em descrições de processos nem em docu-

mentações de sistemas ou bancos de dados, e sim na memória de cada um dos

funcionários de uma organização são um dos seus ativos mais importantes. Ativo

que Sveiby (1998, p. xii) em sua obra “A nova riqueza das organizações”, descreve

como intangível, pois não consta em balanços patrimoniais, nem pode ser medido e

que foi muito bem definido por  Drucker  (2002, XVI) ao dizer que   “O recurso eco-
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nômico básico – “os meios de produção”, para usar uma expressão dos economistas

- não é mais o capital, nem os recursos naturais (a “terra” dos economistas) , nem a

“mão-de-obra”. Ele é e será o conhecimento.”

Davenport  e Prusak (1999 p. 63) falando sobre organizações e  conheci-

mento escreveram:

Organizações saudáveis geram e usam o conhecimento. À medida que in-
teragem com seus ambientes, elas absorvem informações, transformam-nas
em conhecimento e agem com base numa combinação desse conhecimento
com suas experiências, valores e regras internas. Na falta do conhecimento,
organizações não poderiam se organizar; elas não conseguiriam se manter
em funcionamento.

Nonaka e Takeuchi, (1997, p. 1) sobre criação de conhecimento organiza-

cional escreveram que entendem ser: “a capacidade de uma empresa de criar co-

nhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, ser-

viços e sistemas”.

Mas afinal,  o que é conhecimento?  Para Davenport  e Prusak (1999 p. 6):

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores,
informação contextual e insigth experimentado, a qual proporciona uma es-
trutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informa-
ções. Ele tem origem e é aplicado  na mente dos conhecedores. Nas orga-
nizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositóri-
os, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais

Já Hashimoto (2003) define:

Conhecimento é a capacidade, adquirida por alguém, de interpretar e operar
sobre um conjunto de informações. Essa capacidade é criada a partir das
relações que ele estabelece sobre o conjunto de informações, e desse con-
junto com outros conjuntos que já lhe são familiares (incluindo experiências,
impressões, valores, crenças, etc.), que lhe permitem compreendê-lo e tirar
conclusões sobre ele e a partir dele.

O objetivo principal da definição de metadados em uma organização é

documentar  os dados disponíveis de forma organizada e sistemática, adicionando-

lhes significado e deste modo colaborando com a captura do conhecimento. Da-

venport e Prusak, citando Drucker disseram “informações são dados dotados de re-
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levância e propósito” (Druker apud Danvenport, 1999, p. 9). Mas qual a diferença

entre dado e informação? Novamente, para Davenport e Prusak (1999, p. 10) “dados

são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a um evento”, como por

exemplo os dados existentes em uma  transação efetuada por um cliente ao abaste-

cer seu carro: a data da compra,  a quantidade de combustível, o valor pago. “Dados

tornam-se informação quando seu criador lhes acrescenta significado (1999, p. 10 ).

A definição e manutenção de metadados possibilita acrescentar este

significado aos dados, agregar-lhes valor em um determinado contexto, além de

permitir o mapeamento da  sua origem, localização e responsabilidade, atuando

como facilitador para a captura e manutenção do conhecimento organizacional. A

catalogação de informações sobre os  dados possibilita aos seus usuários uma me-

lhor utilização e principalmente entendimento das informações, reduzindo os esfor-

ços de coleta e compilação, e evitando  desde redundâncias e inconsistências  até o

uso inadequado da informação.

2.2 Metadados  em ambiente de data warehouse

Em bancos de dados operacionais a falta de definição e manutenção de

metadados pode não ser crítica, considerando-se  que a documentação gerada não

adquire dimensões gigantescas, podendo ser controlada sem ferramentas específi-

cas. No contexto de um data warehouse, a documentação gerada é muito mais ex-

tensa tornando obrigatória a sua definição sob o risco de perda de controle dos da-

dos armazenados e em alguns casos definindo a sobrevivência ou não do projeto.

Hurwitz (1996) ao escrever: “Quando você começar um data warehouse, comece
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pelos metadados”, define muito bem a dimensão que os metadados tomam em um

ambiente de data warehouse.    Já Gardner (1997) mostra a necessidade da defini-

ção de metadados  ao dizer:

O gerenciamento de metadados dá aos usuários grande con-
trole dos dados corporativos fornecendo um mapa das localiza-
ções onde os dados estão armazenados. Também provê uma
fotografia que mostra como um tipo de informação é derivada
de outra.

Esta necessidade pode ser observada ao analisar-se um usuário  bus-

cando determinada informação em gigabytes de dados armazenados em um banco

de dados. Apresenta-se dois cenários: no primeiro, o usuário não tem metadados a

sua disposição. Ele sabe exatamente a informação que está buscando, mas não tem

a menor idéia de onde poderá encontrá-la. Não sabe como os dados estão organi-

zados, quais estão disponíveis ou em que datas foram obtidos. Tentará obtê-los por

tentativa e erro e poderá chegar muitas vezes a dados incorretos.

 Num segundo cenário, o usuário tem metadados a sua disposição, que

lhe informam que dados estão disponíveis, a quais, no ambiente operacional se refe-

rem, onde estão armazenados, quando foram extraídos e outras informações que

podem lhe ser úteis. Este usuário obterá dados com total confiabilidade e rapidez

pois saberá exatamente que tipo de informação pode obter e onde procurá-la.

2.2.1 Data warehouse

Kimball (1998, p. 310) define data warehouse como “uma cópia dos dados

de transações, estruturada especificamente para consultas e análises”, onde os da-
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dos do banco de dados OLTP, também chamado BD operacional, serão estrutura-

dos de forma a facilitar a obtenção de consultas e análises.

Para Inmon (1997, p.14) “um data warehouse é uma coleção de dados

orientados a assuntos, integrados, variáveis no tempo e não voláteis”. Esta definição

merece alguns esclarecimentos.

Por coleção de dados orientado a assuntos pode-se entender que en-

quanto um banco de dados transacional é organizado em torno de aplicações e fun-

ções, um data warehouse é organizado em torno dos assuntos mais importantes de

uma organização. Na Justiça Eleitoral, por exemplo, estes assuntos são: eleitores,

filiações a partidos políticos, alterações na vida política do eleitor e outros.

 Quando Inmon conceitua que data warehouse é uma coleção de dados

integrados, significa que eles estão  padronizados, existe consistência nas conven-

ções de nomes, nas variáveis de medida, na codificação das estruturas, nos atribu-

tos físicos, etc. Por exemplo, diversas aplicações podem codificar o campo sexo de

variadas formas. Uma utiliza as letras “f” e “m”, enquanto outra usa “2” e ”4” e uma

terceira usa “masculino” e “feminino”. Seja qual for a fonte do campo sexo, ao ser

migrado para o data warehouse, o dado deve ser convertido para o formato único e

consistente do data warehouse.

O significado de coleção de dados variáveis no tempo, para Inmon, tem

diversas interpretações. Pelo fato de um dado em um data warehouse ser definido

como uma fotografia dos dados operacionais em um determinado momento, ele ad-

quire esta propriedade de ser variável no tempo, ou seja, qualquer informação espe-

cífica está correta em algum momento do tempo, não necessariamente agora. Ao se

considerar o ponto de vista de horizonte de tempo, num data warehouse os dados

representam informações sobre um horizonte amplo – de alguns anos. Um ambiente
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operacional representa um horizonte de tempo bem menor, dos valores atuais até

sessenta, noventa dias.

Finalmente, dados não voláteis significam que, ao contrário do ambiente

operacional, onde existem inserções, exclusões e alterações diárias, num ambiente

de data warehouse, só existe a carga inicial e a consulta aos dados. Em momento

algum os dados armazenados poderão ser alterados. Este fato facilita bastante a

gerência destes dados, uma vez que a tecnologia para suporte de transações, con-

trole de deadlock, integridade de dados e outras podem ser consideradas desneces-

sárias.

2.2.1.1 A estrutura  de um data warehouse

A estrutura dos dados em um data warehouse é totalmente diferente da

estrutura encontrada em um ambiente operacional. Enquanto neste os dados en-

contram-se em permanente evolução e são alterados diariamente, no data warehou-

se são armazenadas imagens dos dados em um período determinado, que pode ser

diário, semanal, mensal ou qualquer outro. Além disto,  os dados podem estar em

forma sintética ou detalhada. Inmon (1997, p. 22) define diferentes níveis de sinteti-

zação, detalhe e idade dos dados:

a) dados detalhados atuais: refletem a situação mais recente dos dados

e são de grande interesse, estando disponibilizados para acesso rápi-

do, normalmente em disco. Um exemplo deste tipo de dados é a no-
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minata dos eleitores filiados a partidos políticos no estado de Santa

Catarina;

b) dados detalhados antigos: não são acessados com muita freqüência e

normalmente são armazenados em algum meio alternativo, como CD-

ROMs e fitas. Por exemplo, os dados nominais dos eleitores filiados a

partidos políticos armazenados em instantes anteriores no Data wa-

rehouse;

c) dados levemente resumidos: são retirados diretamente dos dados de-

talhados atuais, sendo quase sempre armazenados em disco. Como

exemplo, pode-se citar os dados de eleitores filiados a partidos políti-

cos agrupados por zona eleitoral ou município, por faixa etária e sexo;

d) dados altamente resumidos: são dados compactos e de rápido acesso

devido ao alto nível de agregação dos dados. Pode-se citar como

exemplos, os eleitores filiados a partidos políticos agrupados por uni-

dade federativa e sexo ou por unidade federativa e faixa etária;

e) metadados: os metadados não são retirados diretamente do ambiente

operacional, mas são informações sobre estes dados. Devem conter

ao menos a estrutura dos dados, os algoritmos usados para a agrega-

ção dos dados e o mapeamento do ambiente operacional para o data

warehouse. Como será visto mais adiante, os metadados possuem um

papel primordial num ambiente de Data warehouse.
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2.2.1.2 Modelo de um data warehouse

A figura 1 abaixo mostra o modelo de um data warehouse, onde dados de

diversas fontes, sejam relatórios, arquivos externos ou bases de dados operacionais

são migrados e integrados no ambiente do data warehouse.

Figura  1 - Modelo de um data warehouse

2.2.1.3 Modelo de dados relacional versus dimensional

Para Ralph Kimbal (1998, p. 8), “o modelo entidade-relacionamento divide

os dados em várias entidades distintas, cada qual transformada em uma tabela do

banco de dados OLTP.” Kimball considera ainda o modelo entidade-relacionamento

muito simétrico, onde todas as tabelas parecem iguais, não sendo possível atribuir

importância, mensurar seu tamanho ou saber onde se encontram os valores numéri-

cos do negócio.  Ainda para Kimball, “ao contrário do modelo entidade-
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relacionamento, o modelo dimensional é muito assimétrico. Há uma tabela domi-

nante no centro do diagrama com múltiplas junções conectando-a às outras tabelas”.

O modelo dimensional lista dimensões e fatos relevantes a cada processo

de negócio e  o banco de dados pode ser visualizado como um cubo. Dimensões

são as diferentes perspectivas envolvidas, tais como: grau de instrução, estado civil,

sexo, etc. As tabelas dimensionais armazenam as descrições textuais das dimen-

sões do negócio. A tabela de fatos é a tabela central que armazena as medições

numéricas obtidas pela interseção de todas as dimensões. Na figura a seguir é feita

uma comparação entre dados armazenados no  modelo relacional e no modelo di-

mensional. Pode-se verificar  a simplificação alcançada com o uso do modelo di-

mensional.

Organização Relacional Organização Dimensional
Sexo Estado Civil Total de Eleitores Estado Civil Feminino Masculino
M Solteiro 17 Solteiro 15 17
F Solteiro 15 Casado 10 7
M Casado 7 Separado 12 13
F Casado 10 Viúvo 4 5
M Separado 13
F Separado 12
M Viúvo 5
F Viúvo 4

Figura  2 - Organização relacional X dimensional dos dados

Para Campos (p. 12) , em seu artigo “Data warehouse”, disponível na pá-

gina do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janei-

ro, estruturas relacionais podem ser usadas para a representação e o armazena-

mento de dados multidimensionais, embora não sejam a solução ideal. Neste caso,

as duas principais abordagens são os esquemas estrela (Star) e o floco de neve

(Snowflake).  Em ambos há uma tabela central denominada tabela de fatos que é

formada por múltiplas chaves e várias tabelas menores, as tabelas de dimensão,
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que possuem uma chave primária que compõe a chave composta da tabela de fatos.

O esquema floco de neve diferencia-se por normalizar as tabelas de dimensões de-

compondo a tabela original ao longo das hierarquias existentes em seus atributos.  A

figura 3 a seguir, baseada em uma ilustração de Kimball (1998, p. 10),  mostra uma

tabela fato e suas dimensões:

Figura  3 - A tabela fato e suas dimensões

2.2.1.4 Data Mart

De acordo com a Webopedia, enciclopédia online de termos de informáti-

ca, disponível em www.webopedia.com, um data mart é:

[...] um banco de dados, ou coleção de bancos de dados, projetado para
apoiar gerentes na tomada de decisões estratégicas relacionadas aos seus
negócios. Enquanto um data warehouse  unifica bancos de dados de toda a
organização, um  data mart  é habitualmente  menor e tem seu foco em um
assunto ou departamento específico.

 Para Inmon (1997b, p.1), os dados  do data warehouse são distribuídos

para vários departamentos, onde têm sua utilização adaptada à realidade local. Es-
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tes data warehouse departamentais são chamados data mart. A figura 4 a seguir

ilustra estas  definições de data mart.

Figura  4 - Data marts

2.2.2 Utilização de data warehouse  na Justiça Eleitoral

Atualmente, está em produção no TRESC,  o Data Mart do Cadastro

Eleitoral (DMCE).  O DMCE é um banco de dados que mantém informações históri-

cas de diversos grupos de informações operacionais,  tais como dados de eleitores,

informações de filiações a partidos políticos, dados de Zonas Eleitorais e seus muni-

cípios de abrangência, seus locais de votação e respectivas seções componentes,

além de informações de  processos internos da Justiça Eleitoral.

O desenvolvimento do DMCE  gerou e atualmente continua gerando uma

grande quantidade de informações, tais como scripts de mapeamento e sumarização

dos dados, descrição e alterações das regras de negócio,  definição das tabelas

agregadas de dados, adição de novas informações,  entre outras. A grande quanti-

dade  de informações geradas diariamente  fez crescer a complexidade do gerenci-
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amento dos dados e acabou por motivar  o desenvolvimento do atual trabalho, como

forma de ordenar os processos de  documentação do DMCE.

2.2.2.1 Justiça Ele itoral

A Justiça Eleitoral tem por objetivo disciplinar os atos referentes aos di-

reitos políticos e ao processo eleitoral em todas as suas fases, que englobam:

I. o alistamento do eleitor;

II. a filiação partidária;

III. o registro de candidaturas;

IV. a propaganda eleitoral;

V. a recepção e a apuração dos votos;

VI. a expedição do resultado final do pleito;

VII. o reconhecimento e a diplomação dos candidatos eleitos.

Os órgãos da Justiça Eleitoral são o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribu-

nais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais. Os Tribunais

Regionais Eleitorais possuem circunscrições eleitorais em toda a Unidade Federativa

que são denominadas Zonas Eleitorais. Uma Zona Eleitoral pode ou não coincidir

com os espaços territoriais dos municípios. Algumas Zonas Eleitorais abrangem

mais de um município, como a 1ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Ara-

ranguá, Balneário Arroio do Silva e Maracajá e alguns municípios fazem parte de

mais de uma Zona Eleitoral, como Florianópolis, que está dividido entre a 12ª, 13ª,

100ª e 101ª Zonas Eleitorais ou Joinville que está dividido entre a 19ª, 76ª, 95ª e 96ª

Zonas Eleitorais.
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O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é a instância da Justiça

Eleitoral em Santa Catarina. Os seus duzentos e noventa e três municípios encon-

tram-se  distribuídos em cento e duas Zonas Eleitorais, e na maioria dos casos, uma

Zona Eleitoral abrange mais de um município. Porém, os maiores municípios estão

subdivididos em mais de uma Zona Eleitoral, como nos exemplos de Florianópolis e

Joinville, vistos acima.

2.2.2.2 Cadastro E leitoral

O Cadastro Eleitoral é um banco de dados que mantém as informações

da vida política dos eleitores de Santa Catarina,  como por exemplo:

I. inscrição eleitoral;

II. filiação e desfiliação de partidos políticos;

III. participação nos pleitos como auxiliar da Justiça Eleitoral;

IV. não comparecimento às votações;

V. justificativa ao não comparecimento às votações;

VI. anotação de perda ou suspensão de diretos políticos;

VII. cancelamento da inscrição eleitoral por óbito.

 Como a maioria dos bancos de dados OLTP, o Cadastro Eleitoral man-

tém os dados de forma analítica e processa milhares de transações por dia. Cada

vez que se faz necessária alguma informação que exija algum processamento sobre

os dados, recorre-se à consultas diretas ao banco de dados. Estas consultas costu-

mam ser bastante complexas, gerando sobrecarga no ambiente de produção.

 Muitas vezes, são solicitados dados históricos, tais como:
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a) eleitorado de sexo feminino da cidade de Florianópolis em 1997;

b) eleitorado do município de Criciúma em 1998 por faixa etária e grau de

instrução;

c) eleitorado do Estado de Santa Catarina em março de 2000 por estado

civil,

d) a quantidade de eleitores menores de 18 anos que não compareceu à

votação no pleito de 2000.

Este tipo de informação não pode ser recuperada através de consultas ao

banco operacional, uma vez que não há registro histórico, pois ocorrem alterações

diárias nos dados dos eleitores, que, pela natureza da modelagem relacional, não

permitem a recuperação fiel de um dado no tempo.

O DMCE foi desenvolvido em resposta a este tipo de necessidade dos cli-

entes da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, sejam eles internos, como por exemplo

os diversos setores existentes na instituição e as Zonas Eleitorais, ou externos,

como partidos políticos, estudantes, universidades, câmaras de vereadores e outros.

2.2.2.3  O Data Mart do Cadastro Eleitoral

Alguns exemplos de informações disponíveis no DMCE são:

a) os dados dos eleitores nos municípios e/ou zonas eleitorais resumidos

por faixa etária, sexo, grau de instrução, estado civil, ocupação ou situação no

Cadastro Eleitoral, conforme o exemplo da  figura 5;

b)  os dados do histórico das filiações a partidos políticos por sexo e faixa

etária nos municípios e zonas eleitorais, conforme mostrado na figura 6;
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c)  os dados de  processos internos da Justiça Eleitoral:

a)  RAE – Requerimento de Alistamento Eleitoral que possui infor-

mações do alistamento eleitoral, transferências, revisão de in-

formações e segundas vias de inscrições eleitorais;

b)  FASE – Formulário de Atualização da Situação do Eleitor, que

gera eventos na vida política do eleitor, como um lançamento

de não comparecimento ao local de votação, uma filiação a um

partido político, suspensão dos direitos políticos, etc;

d) os dados dos locais de votação, suas respectivas seções e a quanti-

dade de eleitores, visualizado na figura 7.

 As figuras a seguir mostram algumas telas do sistema de consulta ao

DMCE.

Figura  5 - Consulta ao perfil do eleitor, por município e grau de instrução
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Figura  6 - Consulta às filiações partidárias por município e faixa etária

Figura  7 - Consulta aos locais de votação por município
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2.2.3 Tipos de metadados em ambientes de data warehouse

De acordo com Inmon (2001a p. 3), pode-se dividir os metadados a serem

armazenados em um ambiente de DW em dois tipos:

I. Metadados técnicos – possuem informações que descrevem aspectos

técnicos como por exemplo, tabelas, suas estruturas, scripts de população dos da-

dos. São utilizados pelos usuários técnicos, como desenvolvedores de aplicações e

consultas.

II. Metadados de negócio – possuem basicamente as mesmas informa-

ções dos metadados técnicos, mas, como são utilizados pelos usuários do negócio,

devem facilitar o seu entendimento dos dados armazenados, transformando a lin-

guagem técnica em uma linguagem do negócio.

Kimball (1998b, p. 435) divide os metadados de forma diversa de Inmon,

mas uma análise superficial mostra que as definições são praticamente iguais, com

denominações diferentes. Para ele, existem os metadados de back room e de front

room. Os metadados de back room ajudarão o DBA e os usuários do negócio na

busca dos dados. Mantém informações sobre os processos de extração, limpeza e

carga dos dados. Os metadados de front room são mais descritivos e ajudam a exe-

cutar consultas e relatórios. São mais úteis para o usuário final, contendo informa-

ções sobre a origem dos dados e podem ser definidos como um dicionário de negó-

cios.
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2.2.4 Componen tes dos metadados em data warehouse

Nesta seção serão definidas as informações que compõem os metadados

técnicos e de negócio que deveriam estar disponíveis em um ambiente de DW.  As

definições observam o modelo proposto por Inmon (2000) .

I. Estruturais: guardam informações sobre as tabelas existentes no DW,

as chaves destas tabelas e os seus atributos, ou seja, a sua estrutura básica.

II. Mapeamento: armazenam informações de mapeamento dos dados do

ambiente operacional para o banco de dados históricos, tais como, os campos fonte

de cada informação, o atributo destino, as conversões de atributos, como por exem-

plo, padronizações da descrição dos campos, conversões de tipo de dados, altera-

ções de nome de campos, scripts de carga. A figura 8, baseada numa ilustração de

Inmon (2000, p. 3), procura mostrar o mapeamento dos dados dos ambientes opera-

cionais para o DW.

Figura  8 - Mapeamento
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III. Histórico de Cargas: mantém informações das datas de carga dos da-

dos no DW. Informa aos usuários as múltiplas versões dos dados e permite análise

comparativa, como por exemplo, o crescimento do número de eleitores entre a carga

do mês de abril e a do mês de maio. A figura 9, baseada numa ilustração de Inmon

(2000, p.7),  mostra os metadados derivados do histórico de cargas.

Figura  9 - Histórico de Cargas

IV. Algoritmos de Sumarização: armazenam os algoritmos usados para a

geração dos diversos níveis de dados existentes no DW através das tabelas agrega-

das. Por exemplo, pode-se ter tabelas de eleitores por município agregados por ano,

semestre, mês; ou filiados por partido, zona eleitoral, unidade federativa. A figura 10,

também baseada numa ilustração de Inmon (2000, p 9) pretende demonstrar o ar-

mazenamento dos algoritmos usados na criação dos diferentes níveis de dados.
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Figura  10 - Sumarização

V. Miscelânea: armazenam nomes alternativos para os atributos e cha-

ves, permitindo que o ambiente do DW seja mais amigável para os usuários. Além

disto, possuem informações sobre métricas dos dados no DW. Por exemplo, o nú-

mero de linhas que a tabela “X” possui atualmente, a taxa de crescimento da tabela,

suas características de uso. Este tipo de informação evita que o usuário dispare uma

consulta sobre uma tabela de milhões de registros desnecessariamente.

VI. História dos Relacionamentos: como todos os outros metadados, es-

tes também devem possuir versões que armazenem a descrição dos dados em um

dado momento, e por conseqüência, permitam reconstruir a história do dado no DW.

Estes metadados armazenam tipicamente as tabelas que participam dos relaciona-

mentos, as datas em que estes relacionamentos estão em utilização, as restrições

em efeito, a descrição do relacionamento e sua cardinalidade.

VII. Responsabilidades pelos Dados: através destes metadados mantém-

se informações dos responsáveis por recuperar e manter a integridade e confiabili-

dade dos dados vindos do ambiente operacional, assim como dos responsáveis pela

conferência dos dados no ambiente do DW.
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VIII. Modelo de Dados: mantém referências ao modelo de dados e seu

projeto físico, para que um usuário possa, se necessário, entender o relacionamento

entre o projeto físico do DW e o modelo de dados. A figura 11, baseada em outra

ilustração de Inmon (2000, p. 13), mostra o relacionamento entre o modelo de dados

e o projeto físico do DW.

Figura  11 - Modelo de Dados X Projeto Físico

2.3 Descrição d os metadados

Inmon (2001a, 3-13)  ilustra uma taxonomia para os metadados que  ser-

viu de base para a especificação que se seguirá.  Serão descritos  detalhadamente

os  metadados definidos na seção anterior. Para isto, serão utilizados alguns sím-

bolos:

I.  (+) Componentes que possuem componentes, descritos adiante no

texto.

II.  [ ] Itens entre colchetes após o nome do componente, descrevem o

domínio do componente.
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2.3.1 Tabelas ou  visões de tabelas

2.3.1.1 Componen tes estruturais

• tipo [tabela fato, tabela dimensão, tabela agregada, view] – define o

tipo de tabela, se é uma tabela de fatos, uma tabela de dimensões, ou

uma tabela agregada. Alguns tipos de componentes podem estar pre-

sentes ou não, dependendo da tabela. Por exemplo, uma tabela de

fato deve informar quais são as tabelas de agregado que originou,

mas não os algoritmos de agregação, que devem ser um componente

existente em uma tabela agregada;

• nome – nome da tabela no dicionário de dados do SGBD;

• alias – nome amigável para a tabela;

• descrição – descrição sumária do conteúdo da tabela;

• descrição alternativa – descrição sumária amigável do conteúdo;

• atributos (+) ;

• restrições de integridade  (+);

• gatilhos (+);

• índices (+);

• período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de va-

lidade deste componente. Como os metadados possuem versões,

cada componente deverá ter a definição da sua validade;

• agregadas – nome das tabelas agregadas que deu origem.
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2.3.1.2 Componen tes de mapeamento/sumarização

• descrição textual – descrição textual do algoritmo de mapeamento se

uma tabela de fato ou dimensão ou de sumarização se uma agrega-

da;

• algoritmo – nome do arquivo que contém o algoritmo de mapeamento

se uma tabela de fato ou dimensão ou de sumarização se uma agre-

gada .

2.3.1.3 Componen tes de histórico de extração

• data de extração – data da extração dos dados do(s) ambientes ope-

racionais para o data mart;

• responsável – pessoa responsável pelos dados extraídos.

2.3.1.4 Componen tes de miscelânea

• status – [ativa, inativa, em desenvolvimento, dados inválidos] – situa-

ção atual da tabela no banco de dados;

• número de linhas – quantidade atual de linhas na tabela;

• taxa de crescimento – taxa de crescimento da tabela entre uma carga

e outra;
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• total de bytes – número máximo de bytes de um registro (todos os

atributos da tabela);

• características de uso – situações de uso desta tabela.

2.3.2 Atributos

2.3.2.1 Componen tes estruturais

• nome – nome do atributo retirado do dicionário de dados do SGBD;

• alias – nome amigável para o atributo;

• descrição – descrição sumária do conteúdo do atributo;

• descrição alternativa – descrição amigável para o conteúdo do atri-

buto;

• tamanho – número máximo de bytes que o atributo contém. Se numé-

rico, definir casas decimais;

• tipo de dados [char, varchar2, nchar, nvarchar2, date, number, long,

raw, long raw, rowid, blob, clob, bfile, urowid. Float] – tipo de dados

contido no atributo;

• descrição do tipo de dados – definição amigável do tipo de dados que

o atributo contém, por exemplo: texto, numérico;

• nulo – [sim, não] – informa se o atributo pode conter valores nulos ou

não.
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2.3.2.2 Componen tes de mapeamento

• alterações de nomenclatura – nome original e descrição do motivo da

conversão;

• conversões de características físicas – característica física original e

descrição do motivo da conversão;

• valores padrão – valor padrão do atributo, se houver;

• tabela origem – tabela de origem do atributo;

• atributo(s) de origem do dado – nome do atributo de origem do atri-

buto. Se mais de um tabela.atributo1 + tabela.atributo2.

2.3.3 Restrições de integridade

• nome – nome da restrição de integridade;

• descrição – descrição da restrição imposta;

• tipo [primary, unique, check, foreign] – tipo da restrição de integridade;

•  tabela referenciada – se houver, qual a tabela que a restrição de in-

tegridade se refere;

• atributo referenciado – se houver, qual o atributo que a restrição de

integridade se refere;

• habilitada [sim, não] – informa se a restrição de integridade está habi-

litada ou não;
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• período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de va-

lidade deste componente.

2.3.4 Gatilhos

• nome – nome do gatilho;

• descrição – descrição da execução do gatilho;

• texto de definição do gatilho – comando executado no disparo do ga-

tilho;

• tipo de disparo [after insert, after delete, before insert, before delete,

update column] – informa quando será disparado o gatilho, antes ou

após uma inserção ou exclusão de dados;

• atributo atualizado – se houver, nome da coluna atualizada;

• habilitado – informa se o gatilho está habilitado ou não;

• período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de va-

lidade deste componente.

2.3.5 Índices

• nome – nome do índice;

• descrição – descrição do índice;
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• atributos Indexados – nome dos atributos que fazem parte do índice

na ordem que aparecem;

• período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de va-

lidade deste componente.

2.3.6 Relacionam entos

• nome – nome do relacionamento;

• descrição – descrição do relacionamento;

• tabela 1 – nome da primeira tabela formadora do relacionamento;

• atributo1 – nome do atributo utilizado na primeira tabela;

• cardinalidade 1 – cardinalidade na primeira tabela;

• tabela 2 – nome da segunda tabela formadora do relacionamento;

• atributo 2 – nome do atributo utilizado na segunda tabela;

• cardinalidade 2 – cardinalidade na segunda tabela;

• período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de va-

lidade deste componente.

2.3.7 Modelo de Dados

• descrição – descrição do mapeamento entre o modelo de dados e o

projeto físico do banco de dados;



43

• localização do modelo de dados – arquivo onde está disponível o mo-

delo de dados;

• localização do projeto físico – arquivo onde está disponível o projeto

físico;

• período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de va-

lidade deste componente.
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3 UMA FERRA MENTA PARA GERENCIAR METADADOS

3.1 Visão geral

A ferramenta a ser desenvolvida tem por objetivo permitir o gerencia-

mento e a consulta aos diversos metadados definidos nas seções anteriores do pre-

sente trabalho. Ela deve permitir que, através da entrada de algumas informações

referentes a um banco de dados de origem, seja possível importar as informações

pertinentes referentes aos seus objetos  e efetuar a sua inserção no banco de dados

de metadados. Deve também permitir o cadastro dos metadados técnicos e de ne-

gócio destes objetos, mantendo versões de alterações ocorridas tanto nos objetos

do banco de dados quanto nos próprios metadados. Finalmente, deve prover a qual-

quer usuário da organização que necessite,  um meio de consulta aos diversos me-

tadados cadastrados.

3.2 Requisitos funcionais e não funcionais

Os  requisitos funcionais do software a ser desenvolvido  são:

I. permitir o cadastramento de esquemas de bancos de dados;

II. importar as informações dos objetos do SGBD de origem dos dados,

através de consultas ao seu dicionário de dados;
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III. possibilitar  o cadastramento dos metadados técnicos e de negócio dos

objetos de banco de dados disponíveis;

IV. manter cadastro de tabelas auxiliares ao sistema;

V. manter histórico das alterações ocorridas em cada metadado através

da definição de versões dos dados;

VI. manter histórico de alterações ocorridas nos objetos do banco de da-

dos;

VII. permitir consultas às informações dos metadados;

VIII. prover um mecanismo de armazenamento persistente.

Alguns requisitos não funcionais do software em questão são:

I. executar nas plataformas de sistema operacional Windows e  Linux;

II. disponibilizar consultas via interface web, evitando a instalação de

software nas máquinas clientes.

III. importar informações de um banco de dados Oracle, mas possibilitar a

utilização futura de outras plataformas de SGBD.

3.3 Infra-estrutura da aplicação

Para atender os requisitos definidos na seção anterior e facilitar o seu

desenvolvimento,  a aplicação foi dividida em dois módulos:

I. o módulo cliente, que possibilita ao usuário cadastrar os metadados de

um determinado esquema de banco de dados, cadastrar novos esquemas, manter

versões dos dados e metadados além de manter cadastro de  tabelas auxiliares e;
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II. o módulo de consulta web, que permite a consulta aos metadados ca-

dastrados, utilizando para isto um navegador de páginas da World Wide Web

(WWW).

3.3.1 Módulo cliente

O módulo cliente para atender o requisito de executar tanto em  sistemas

operacionais Windows quanto Linux, será uma aplicação em Java. A aplicação se

conectará ao banco de dados de origem e fará o mapeamento das informações dis-

poníveis no seu dicionário de dados para o banco de dados dos metadados. Após

esta fase, as informações dos objetos do banco de dados estarão disponíveis para o

cadastro de seus metadados. Um arquivo XML, conforme mostrado na figura 12,

será utilizado para a importação dos objetos do banco de dados de origem para o

banco de dados de destino, atendendo ao requisito de possibilitar a utilização futura

de outros SGBDs além do Oracle.

Figura  12 - Infra-estrutura básica do módulo-cliente
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Controle de
Metadados

BD
de

Metadados

BD
de

Origem



47

3.3.1.1 XML de importação dos dados

O XML é primordialmente utilizado para troca de dados entre aplicações.

No módulo cliente, um arquivo XML será utilizado pela aplicação durante a importa-

ção dos dados do banco de dados de origem. Ele deverá conter todas as informa-

ções sobre os objetos a serem inseridos no banco de dados de metadados e deverá

ser gerado a partir de consultas ao dicionário de dados do SGBD de origem.  A utili-

zação de um arquivo XML neste ponto permite a independência da aplicação em

relação ao banco de dados, pois basta que o administrador do banco de dados, seja

ele Oracle®, Microsoft Access®, MySQL®, ou qualquer outro, gere um arquivo XML

utilizando o XML Schema mostrado no anexo 2 e disponibilize-o para a aplicação . A

seguir é apresentado um exemplo de um arquivo  XML utilizado pela aplicação no

processo de importação.

<metadados>
  <esquema nome= ADMESTAT>
    <objeto nome=ELEITOR_MUNIC_EC tipo=TABLE descricao= Eleitores por
             municipio e faixa etaria >

    <atributo nome=DAT_PROC tipo=DATE tamanho=7 nulo=N> </atributo>
    <atributo nome=MUNICIPIO tipo=VARCHAR2 tamanho=75 nulo=N> </atributo>
    <atributo nome=NAO_INFORMADO tipo=NUMBER tamanho=22 nulo=Y> </atributo>
    <atributo nome=SOLTEIRO tipo=NUMBER tamanho=22 nulo=Y> </atributo>
    <atributo nome=CASADO tipo=NUMBER tamanho=22 nulo=Y> </atributo>
    <atributo nome=VIUVO tipo=NUMBER tamanho=22 nulo=Y> </atributo>
    <atributo nome=SEPARADO tipo=NUMBER tamanho=22 nulo=Y> </atributo>
    <atributo nome=DIVORCIADO tipo=NUMBER tamanho=22 nulo=Y> </atributo>
    <atributo nome=QUANTIDADE tipo=NUMBER tamanho=22 nulo=Y> </atributo>

    <Constraint nome= PK_ELEITOR_MUNIC_EC_DAT_MUNIC tipo=P
           tabela_referenciada= ELEITOR_MUNIC_EC
           atributos_refereciados= DAT_PROC, MUNICIPIO
           status= ENABLED >
    </constraint>

        <indice nome= PK_ELEITOR_MUNIC_EC_DAT_MUNIC
        atributos= DAT_PROC, MUNICIPIO >
    </indice>

        <trigger nome=TG_INSERE_ESQ
               tipo_disparo=AFTER EACH ROW
               status=ENABLED
        </trigger>
</objeto>
</esquema>
</Metadados>
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3.3.2 Módulo de consulta

O módulo de consulta visando atender ao requisito de disponibilizar a

consulta através de uma interface web e evitar a instalação de software nas máqui-

nas clientes será apresentado sob a forma de um servlet Java, e estará disponível

em um servidor web Apache Tomcat. O servlet receberá as solicitações HTTP do

cliente, enviadas  através de um navegador  WWW qualquer. Para responder ao pe-

dido,  fará uma conexão ao banco de dados, gerando um documento XML com os

dados solicitados. Por fim, retornará ao cliente páginas HTML contendo as informa-

ções do documento XML gerado e formatado para apresentação através de XSLT. A

figura 13 mostra a estrutura geral do módulo de consulta:

Figura  13 - Infra-estrutura básica do módulo web de consulta
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3.3.3   Servlets Java

Em um relacionamento cliente-servidor, o cliente solicita alguma operação

e o servidor realiza esta operação e responde ao cliente. Este modelo de solicitação-

resposta, de acordo com Deitel ( 2003,  p. 887)  “é a base para a visualização do

mais alto nível de rede em Java – servlets. O servlet estende a funcionalidade de um

servidor”.

Os servlets são  bastante utilizados em aplicativos que envolvem bancos

de dados e que se comunicam com os chamados “clientes magros”,  que evitam a

necessidade de configurações e suporte no lado cliente, bastando para sua utiliza-

ção um browser HTTP, disponível na maioria dos computadores atualmente.

Em um servlet a comunicação entre um cliente e o servidor da aplicação

ocorre através do protocolo HTTP, utilizado nos navegadores da WWW. O cliente

envia uma solicitação HTTP para o servidor, que por sua vez, recebe a solicitação e

direciona para ser processada pelo servlet apropriado. O servlet  executa algum pro-

cessamento sobre o pedido e retorna os resultados para o cliente, normalmente sob

a forma de uma página HTML, mas nada impede que outros formatos sejam retor-

nados, como imagens, arquivos binários ou arquivos texto.

3.3.4  XML -   Extensible Markup Language

De acordo com a página na internet do Word Wide Web Consortium

(www.w3c.org),  consórcio que tem como função o estabelecimento de padrões e
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protocolos para a internet, o XML pode ser definido como uma linguagem de marca-

ção extensível, em que as tags não são predefinidas, mas definidas pelo próprio

usuário. Foi projetado para descrever  e ser um padrão para a publicação e inter-

câmbio de dados entre aplicações na Web, fornecendo-lhes  intenção semântica.

Ainda de acordo com a W3C, as principais diferenças entre o XML e o

HTML podem ser definidas como:

• o XML e o HTML foram projetados para diferentes objetivos;

• o XML não irá substituir o HTML e sim complementá-lo;

• o XML  foi projetado para descrever dados e seu foco está no que o

dado significa, enquanto que o HTML foi projetado para exibir dados e

seu foco está em como o dado é apresentado;

• o HTML é uma linguagem de marcação para mostrar informação, e o

XML é uma linguagem para descrever informação.

Ou seja, os dados disponíveis na Web podem ser descritos com XML e

exibidos e formatados com HTML.

A especificação HTML define uma classe de documentos que represen-

tam os documentos de texto que possuem ligações de hipertexto, além de incorporar

elementos para a apresentação do documento. Por exemplo  as  tags  <TABLE> e

<B> têm significado específico dentro da linguagem HTML: criação de tabelas e co-

locação de texto em negrito. Em contrapartida, a XML pode ser utilizada para definir

documentos de texto  com diversas estruturas. Por exemplo, a tag <livro> não tem

significado na especificação  XML, mas sim em cada documento XML que é utiliza-

da. Utilizado em uma especificação de  bibliotecas poderia se referir a um livro do

acervo disponível para empréstimo. Já se utilizado por uma loja virtual de venda de

livros, poderia ser o título do livro comprado.
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3.3.5 XSL -   Extensible StyleSheet Language

De acordo com Deitel (2003, p. 393), “ a  Extensible Stylesheet Language

(XSL) é utilizada para formatar documentos XML e divide-se em duas partes – obje-

tos de formatação XSLT e XSL”.  Ainda de acordo com  Deitel  “ a XSL Transforma-

tion Language (XSLT) transforma documentos XML em outros documentos com

base em texto XSL, que utiliza instruções de formatação.”

Utilizando XSLT pode-se transformar um documento XML em um docu-

mento HTML, ou texto simples, ou ainda em outro documento XML, o que facilita

bastante a tarefa de apresentação do conteúdo e sua alteração se necessário.

3.4 Diagrama de casos de uso

Figura  14 -  Diagrama de Casos de Uso
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3.5 Casos de u so expandidos

3.5.1 Caso de uso “Cadastrar Usuário”

Ator: usuário administrador.

Finalidade: cadastrar um usuário, habilitando-o a utilizar o sistema.

Visão Geral:o usuário administrador irá cadastrar um usuário para acesso ao siste-

ma.

Seqüência típica de eventos:

Ação do Ator Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o

usuário administrador efetua login no
sistema.

2. Mostra tela inicial do sistema, com os
esquemas disponíveis.

3. Escolhe a opção “Cadastrar usuário”. 4. Mostra tela de cadastro de usuários.
5. Cadastra o usuário.
6. Escolhe opção “Salvar”. 7. Salva dados e encerra operação.

Exceções:

3.5.2 Caso de uso “Cadastrar Esquema”

Ator: usuário administrador.

Finalidade: cadastrar um novo esquema no sistema através da importação das in-

formações disponíveis no dicionário de dados do SGBD.

Visão Geral:o usuário administrador irá cadastrar um novo esquema no sistema.

Seqüência típica de eventos:

Ação do Ator Resposta do Sistema
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1. Este caso de uso começa quando o
usuário administrador efetua login no
sistema.

2. Mostra tela inicial do sistema, com os
esquemas disponíveis.

3. Escolhe opção “Novo Esquema” . 4. Solicita login/senha/banco de dados do
esquema.

5. Informa login/senha/esquema. 6. Importa dados do dicionário de dados
do esquema informado.

7. Escolhe opção “Salvar”. 8. Salva dados e encerra operação.

Exceções:

5) caso não exista o usuário/senha/esquema a operação não pode ser executada.

3.5.3 Caso de uso “Cadastrar Metadados Objetos”

Ator: usuário administrador.

Finalidade: cadastrar os metadados de um objeto de um esquema disponível.

Visão Geral:o usuário administrador irá cadastrar os metadados de um objeto de um

esquema disponível no sistema.

Seqüência típica de eventos:

Ação do Ator Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o

usuário administrador efetua login no
sistema.

2. Mostra tela inicial do sistema, com os
esquemas disponíveis.

3. Escolhe um esquema disponível. 4. Mostra tela de informações do esque-
ma.

5. Escolhe uma tabela do esquema. 6. Mostra tela de informações gerais do
cadastro de metadados de tabelas.

7. Cadastra os metadados da tabela.
8. Escolhe opção “Salvar”. 9. Salva dados e encerra operação.

Exceções:

2) caso não exista nenhum esquema,  deve-se cadastrar um anteriormente.
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3.5.4 Caso de uso “Cadastrar Metadados Atributo”

Ator: usuário administrador.

Finalidade: cadastrar os metadados dos atributos de uma tabela e esquema disponí-

veis.

Visão Geral: o usuário administrador irá cadastrar os metadados dos atributos de

uma tabela e esquema disponíveis no sistema.

Seqüência típica de eventos:

Ação do Ator Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o

usuário administrador efetua login no
sistema.

2. Mostra tela inicial do sistema, com os
esquemas disponíveis.

3. Escolhe um esquema disponível. 4. Mostra tela de informações do esque-
ma.

5. Escolhe uma tabela do esquema. 6. Mostra informações gerais  da tabela.
7. Escolhe cadastro de atributos. 8. Mostra tela de cadastro de atributos.
9. Escolhe um atributo e cadastra os seus

metadados.
10. Escolhe opção “Salvar”. 11. Salva dados e encerra operação.

Exceções:

2) caso não exista nenhum esquema,  deve-se cadastrar um anteriormente.

3.5.5 Caso de uso “Cadastrar Metadados Índice”

Ator: usuário administrador.

Finalidade: cadastrar os metadados dos índices de uma tabela e esquema disponí-

veis.
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Visão Geral: o usuário administrador irá cadastrar os metadados dos índices de uma

tabela e esquema disponíveis no sistema.

Seqüência típica de eventos:

Ação do Ator Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o

usuário administrador efetua login no
sistema.

2. Mostra tela inicial do sistema, com os
esquemas disponíveis.

3. Escolhe um esquema disponível. 4. Mostra tela de informações do esque-
ma.

5. Escolhe uma tabela do esquema. 6. Mostra informações gerais  da tabela.
7. Escolhe cadastro de índices. 8. Mostra tela de cadastro de índices.
9. Escolhe um índice e cadastra os seus

metadados.
10. Escolhe opção “Salvar”. 11. Salva dados e encerra operação.

Exceções:

2) caso não exista nenhum esquema,  deve-se cadastrar um anteriormente.

3.5.6 Caso de uso “Cadastrar Metadados Restrições de Integridade”

Ator: usuário administrador.

Finalidade: cadastrar os metadados das restrições de integridade de uma tabela e

esquema disponíveis.

Visão Geral: o usuário administrador irá cadastrar os metadados das restrições de

integridade de uma tabela e esquema disponíveis no sistema.

Seqüência típica de eventos:

Ação do Ator Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o

usuário administrador efetua login no
sistema.

2. Mostra tela inicial do sistema, com os
esquemas disponíveis.

3. Escolhe um esquema disponível. 4. Mostra tela de informações do esque-
ma.
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5. Escolhe uma tabela do esquema. 6. Mostra informações gerais  da tabela.
7. Escolhe cadastro de restrições de inte-

gridade.
8. Mostra tela de cadastro de restrições

de integridade.
9. Escolhe uma restrição de integridade e

cadastra os seus metadados.
10. Escolhe opção “Salvar”. 11. Salva dados e encerra operação.

Exceções:

2) caso não exista nenhum esquema,  deve-se cadastrar um anteriormente.

3.5.7 Caso de uso “Cadastrar Metadados de Gatilhos”

Ator: usuário administrador.

Finalidade: cadastrar os metadados dos gatilhos de uma tabela e esquema disponí-

veis.

Visão Geral: o usuário administrador irá cadastrar os metadados dos gatilhos de uma

tabela e esquema disponíveis no sistema.

Seqüência típica de eventos:

Ação do Ator Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o

usuário administrador efetua login no
sistema.

2. Mostra tela inicial do sistema, com os
esquemas disponíveis.

3. Escolhe um esquema disponível. 4. Mostra tela de informações do es-
quema.

5. Escolhe uma tabela do esquema. 6. Mostra informações gerais  da tabela.
7. Escolhe cadastro de gatilhos. 8. Mostra tela de cadastro de gatilhos.
9. Escolhe um gatilho e cadastra os

seus metadados.
10. Escolhe opção “Salvar”. 11. Salva dados e encerra operação.

Exceções:

2) caso não exista nenhum esquema,  deve-se cadastrar um anteriormente.
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3.5.8 Caso de uso “Consultar Metadados”

Atores: usuário administrador e usuário comum.

Finalidade: consultar os metadados de um determinado  esquema disponível.

Visão Geral: um usuário qualquer irá consultar os metadados cadastrados para um

esquema qualquer.

Seqüência típica de eventos

Ação do Ator Resposta do Sistema

1. Este caso de uso começa quando um
usuário acessa o sistema para consulta.

2. Mostra tela de consulta, com os es-
quemas disponíveis.

3. Escolhe um esquema disponível. 4. Mostra tela de consulta aos metada-
dos.

5. Navega nas telas, consultando os
metadados.

Exceções:

3) caso não exista nenhum esquema,  não será possível efetuar consultas.
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3.6 Modelo conceitual

Figura  15 - Modelo Conceitual
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1
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0..
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3.7 Diagramas de seqüência

3.7.1 Diagrama “Cadastra Esquema”

Figura  16 - Diagrama de Seqüência “Cadastra Esquema”
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3.7.2  Diagrama “Cadastra Metadados  de Objetos”

Figura  17 - Diagrama de seqüência   “Cadastra Metadados Objetos ”
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3.7.3 Diagrama  “Cadastra Metadados de Atributos”

Figura  18 - Diagrama de seqüência   “Cadastra Metadados Atributos ”
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3.7.4 Diagrama  “Cadastra Metadados de Restrições de Integridade”

Figura  19 - Diagrama de seqüência   “Cadastra Metadados Restrições de Integridade”
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3.7.5 Diagrama  “Cadastra Metadados de Gatilhos”

Figura  20 - Diagrama de seqüência   “Cadastra Metadados Gatilhos”
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3.7.6 Diagrama  “Cadastra Metadados de Índices”

Figura  21 - Diagrama de seqüência   “Cadastra Metadados Índices”
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3.7.7 Diagrama  “Cadastra Metadados de Extrações”

Figura  22 - Diagrama de seqüência   “Cadastra Metadados Extração”
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3.7.8 Diagrama  “Consulta Metadado”

Figura  23 - Diagrama de seqüência   “Consulta Metadado”
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3.8 Diagrama de classes

Figura  24 - Diagrama de Classes
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3.9 Interfaces

3.9.1 Cadastro d e informações gerais

Na janela  “Geral” mostrada na figura 25, são cadastradas as informações

que identificam o objeto do banco de dados, tais como seu nome, descrição,  o seu

tipo, que indica  se o objeto é uma tabela ou visão  de tabela, e outras.

Figura  25 - Cadastro de informações gerais dos objetos



69

3.9.2 Cadastro d e informações de atributos

Na janela mostrada na figura 26,  estão disponíveis os atributos que com-

põem o objeto sendo descrito. Para cada atributo, é possível cadastrar diversas ver-

sões de metadados e  navegar entre as existentes. Algumas informações são: nome,

tipo, tamanho, descrição, origem e período de validade.

Figura  26 - Cadastro das informações de atributos dos objetos
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3.9.3 Cadastro d e informações de índices

Na janela “Índices”, conforme mostra a figura 27,  é possível controlar os

diversos índices definidos para o objeto sendo descrito. Também é possível cadas-

trar diversas versões destes metadados.

Figura  27 - Cadastro das informações dos índices dos objetos
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3.9.4 Cadastro d e informações de restrições de integridade

Na janela mostrada na figura 28 , os metadados das restrições de integri-

dade, tais como tipo da restrição, tabela e atributo referenciado são cadastrados.

Figura  28 - Cadastro das informações de restrições de integridade dos objetos
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3.9.5 Cadastro d e informações de gatilhos

Na janela “Gatilhos” mostrada na figura 29, é possível descrever os gati-

lhos existentes para o objeto sendo descrito. Algumas informações disponíveis são:

tipo de disparo, situação do gatilho, se habilitado ou não, descrição e período de va-

lidade, que permite o cadastro de diversas versões dos metadados.

Figura  29 - Cadastro das informações dos gatilhos dos objetos
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3.9.6 Cadastro d e informações de extrações

Em “Extrações”, conforme mostra a figura 30, são cadastradas as infor-

mações referentes às extrações do banco de dados operacional para o data wa-

rehouse, tais como: o script de extração, sua descrição, a quantidade de linhas adi-

cionadas no banco de dados, a taxa de crescimento em relação à extração anterior

e outras.

Figura  30 - Cadastro das informações das extrações dos objetos
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3.10 Ciclos de d esenvolvimento

Para a implementação da ferramenta foram definidos quatro ciclos de

desenvolvimento,  nos quais serão implementados os diversos casos de uso anteri-

ormente especificados. São eles:

I. caso de uso cadastra esquema;

II. casos de uso cadastra metadados de objetos, de atributos e de restri-

ções de integridade;

III. casos de uso cadastra metadados de gatilhos, de índices e de extra-

ções;

IV. caso de uso consulta metadados.

Optou-se por ciclos de desenvolvimento de somente um caso de uso no

primeiro e último ciclos, em razão da complexidade dos mesmos. O primeiro contém

toda a  importação do banco de dados de origem para o banco de dados de meta-

dados e no último é desenvolvido o servlet  em linguagem java, que disponibiliza a

consulta via web.

3.11 Projeto de banco de dados

Para Inmon, em seu artigo “Metadata for the data mart”, os metadados de

um data mart devem ser armazenados e gerenciados localmente, pelo departamento

que é dono do data mart. Além disto, se o data mart está em um banco de dados

Oracle, então seus metadados deverão estar obrigatoriamente armazenados em

um conjunto de tabelas Oracle.  Entretanto, considerando que um arquivo XML



75

poderia ser utilizado como fonte de dados para a aplicação, algumas alternativas de

armazenagem do próprio arquivo  XML no banco de dados  foram analisadas. Cabe

salientar que, como a Justiça Eleitoral utiliza o SGBD Oracle em aplicações corpora-

tivas, ele sempre foi considerado a  opção natural,  servindo de parâmetro nas com-

parações com outros SGBDs.

Os bancos de dados analisados foram:

•   o XIndice da Apache, que é um SGBD XML nativo;

•   o Oracle 9i, uma versão mais atualizada do que a instalada no parque

computacional da Justiça Eleitoral e que possui um banco de dados XML incorpora-

do e;

•  o Orace 8.1.7,  versão atualmente em produção, que não oferece tan-

tas facilidades quanto a versão 9i para a manipulação de arquivos XML, mas é am-

plamente conhecida por todos os desenvolvedores e possibilita a utilização das es-

truturas e máquinas já existentes, sem necessidade de software ou equipamento

adicional.

O XIndice foi rejeitado após breve análise, pois a própria documentação

disponível na sua página na WWW  (http://xml.apache.org/xindice/faq.html),  informa

que “ele foi especificamente projetado para gerenciar documentos  muito pequenos

ou de tamanho médio”, que não ultrapassem 5 megabytes. Além disto, foram consi-

derados pontos negativos, a demanda gerada pela  administração de um novo ban-

co de dados, a criação de políticas e geração de cópias de segurança e a instalação

de um novo servidor, sem entrar no mérito da necessidade de aprendizagem da

nova ferramenta. A seu  favor cita-se a armazenagem de arquivos XML de forma

nativa, sem necessidade de transformações durante a recuperação e armazenagem

dos dados, o que não foi considerado suficiente para a sua escolha.
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O Oracle 9i, por oferecer mais recursos para manipulação do XML, foi

considerado o ideal, embora não tenha sido utilizado por vários motivos:  (1) era um

lançamento recente com vários problemas a serem resolvidos, não apresentando

estabilidade nas respostas das consultas XML/SQL; (2) não havia a possibilidade de

migração de qualquer um dos bancos de dados em produção no TRESC por motivos

internos; (3) a instalação de um novo banco de dados não se mostrou viável devido

ao alto custo gerado pela compra de nova licença. Mesmo não tendo sido utilizado,

cabe a descrição de alguns recursos que se mostraram interessantes para utilização

futura:

• armazena e gerencia dados estruturados e não estruturados;

• permite a execução de operações XML sobre tabelas e operações

SQL sobre documentos XML;

• possui alta performance e escalabilidade para documentos comple-

xos.

• possui um tipo de dados  que armazena conteúdo XML e inclusive

pode ser o  tipo de dado de uma coluna.

Finalmente, optou-se pela utilização do Oracle versão 8.1.7, em produção

no TRESC e pelo armazenamento dos dados em estruturas relacionais, consideran-

do que nesta versão não estão presentes as facilidades de manipulação de docu-

mentos XML. Tal escolha exige mais esforço de programação, mas permitiu a utili-

zação dos recursos disponíveis e já em uso na Justiça Eleitoral.
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3.11.1 Modelo de dados

Figura  31 - Modelo de  dados
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4 CONCLUSÃ O

Ao final do presente trabalho, verifica-se que a definição de metadados

possibilita um controle efetivo da documentação gerada em todo o ciclo de vida de

um data warehouse. Quando estão sendo descritos, colaboram com a  manutenção

do conhecimento organizacional ao permitir a captura do significado dos dados, se-

jam estes técnicos - como programas de criação e população dos dados, gatilhos,

datas de extração - ou descrições dos termos do negócio dadas por usuários espe-

cializados. No momento que são utilizados por usuários finais, agem como facilitado-

res na busca das informações disponíveis, tornando-a mais rápida e eficaz e não

dando margem para interpretações pessoais ou equivocadas das mesmas.

Deve-se ter em mente que a mera definição destes metadados não é sufi-

ciente para que eles colaborem com a organização e manutenção da memória orga-

nizacional. Deve-se prover formas de capturá-los e armazená-los, como por exem-

plo, a aplicação definida no decorrer do trabalho, ou quaisquer outras,  e conscienti-

zar os seus usuários da necessidade da documentação de boa qualidade para que

seus benefícios possam ser percebidos a longo prazo, que é quando se farão mais

necessários.

Finalmente,  os metadados descritos no decorrer do trabalho foram defini-

dos para data warehouses, mas percebe-se que podem ser bastante úteis na descri-

ção de bancos de dados convencionais, ao considerar-se  que a maioria dos objetos

aqui definidos estão presentes nos SGBD disponíveis no  mercado e se adequam a

este tipo de bancos de dados também.  Isto permite que usuários que necessitem de

informações sobre os dados disponíveis em qualquer tipo de bancos de dados, se-

jam históricos ou não, tenham acesso à informações que antes só poderiam obter
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através de contatos diretos com os administradores dos bancos de dados ou usuári-

os especializados, que sabidamente nem sempre estão disponíveis.

Como trabalhos futuros recomenda-se o desenvolvimento de um estudo

de caso sobre a  captura e utilização destes metadados no ambiente de DW da Jus-

tiça Eleitoral utilizando a ferramenta proposta, além de sua  total. Deste modo, será

possível observar o ganho de qualidade obtido com a manutenção sistemática de

metadados, tanto para os administradores do banco de dados, quanto para os seus

usuários, sejam usuais ou esporádicos.
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GLOSSÁRIO

Banco de Dados: uma coleção de dados operacionais inter-relacionados. Estes da-
dos são armazenados de forma independente dos programas que os utilizam, servin-
do assim a múltiplas aplicações de uma organização.

Cardinalidade: o número de ocorrências de uma entidade que se relaciona com uma
ocorrência de outra entidade, como por exemplo: Eleitores (1,N) - (1,1) Seções que
indica que 1 eleitor pertence no mínimo a uma seção eleitoral e no máximo também a
1 seção eleitoral. Já em uma seção, estão vinculados no mínimo 1 eleitor e no máxi-
mo N eleitores.

CASE: Computer-Aided Software Engineering. Qualquer produto de software que
possa ser usado para a execução de atividades inerentes ao processo de desenvol-
vimento ou manutenção de software.

Deadlock: situação de bloqueio em que uma transação está esperando por um re-
curso  que está sendo utilizado por uma segunda transação, e esta por sua vez está
esperando pela liberação do recurso da primeira.

Gatilhos: importante mecanismo de garantia de integridade semântica, é uma ação
que é disparada em função de um evento interno ocorrido no BD visando manter a
integridade do esquema.

HTTP: protocolo de transporte de hipertexto, da expressão inglesa hypertext trans-
port protocol. Protocolo utilizado na WWW.

Linguagem de marcação: linguagem cujo objetivo é organização e estruturar o
conteúdo de um documento, sem se preocupar com sua apresentação.

Modelo conceitual: o esquema conceitual de uma aplicação é o resultado da ade-
quação dos requisitos de dados desta aplicação ao modelo de dados do SGBD.

Modelo de dados: é uma estrutura de referência para organizar dados logicamente.
Equivale à visão conceitual de dados em um SGBD. Todo SGBD deve suportar um
modelo que permita uma representação dos dados de uma realidade.

OLAP: processamento  analítico on-line, sigla da expressão  inglesa On Line Anali-
tycal Processing e se refere ao tipo de processamento e ferramentas voltada para a
análise de dados típica do suporte à decisão.

OLTP: processamento de transações online, sigla da expressão inglesa On Line
Transaction Processing e se refere ao tipo de processamento voltado para grandes
quantidades de transações diárias.

Restrição de Integridade (RI): a integridade está associada à idéia de dados corre-
tos, dados consistentes no BD. RI preocupam-se em manter dados sempre coeren-
tes, verdadeiros com a realidade em questão, por exemplo, um campo deve possuir
um valor único na tabela, não ser nulo, etc.
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SGBD: sistema gerenciador de bando de dados, sistema cujo objetivo principal é ge-
renciar o acesso e a correta manutenção dos dados armazenados em um banco de
dados.

Transação: um conjunto de operações de manipulação de dados que é submetido
ao banco de dados, sendo que todas estas operações devem ser efetivadas ou, na
ocorrência de uma falha, nada deve ser efetivado, para preservar a consistência dos
dados.
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Anexo 01 - Criação dos objetos de banco de dados

Criação do usuário dono do esquema

CREATE USER METADADO
   PROFILE DEFAULT
   IDENTIFIED BY <SENHA>
   DEFAULT  TABLESPACE USERS
   TEMPORARY TABLESPACE TEMP
   QUOTA UNLIMITED ON USERS
   ACCOUNT UNLOCK;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO METADADO;

Criação das tabelas

CREATE TABLE METADADO.ESQUEMAS(
  ID_ESQUEMA    VARCHAR2(10) NOT NULL,
  NOM_ESQUEMA   VARCHAR2(50) NOT NULL,
  USER_BD       VARCHAR2(15) NOT NULL,
  SENHA_BD      VARCHAR2(15) NOT NULL,
  ALIAS_BD      VARCHAR2(15) NOT NULL);

CREATE TABLE METADADO.OBJETOS(
  ID_ESQUEMA     VARCHAR2(10)   NOT NULL,
  ID_OBJETO      VARCHAR2(10)   NOT NULL,
  DES_OBJETO     VARCHAR2(50)   NULL,
  NOM_OBJETO     VARCHAR2(100)  NOT NULL,
  DAT_VAL_INICIO DATE           NOT NULL,
  DAT_VAL_FIM    DATE           NOT NULL,
  TIPO_OBJ       VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  TIPO_DW        VARCHAR2(30)   NULL,
  ALIAS_TAB      VARCHAR2(30)   NULL,
  DESC_ALT_TAB   VARCHAR2(100)  NULL,
  STATUS_TAB     VARCHAR2(30)   NULL);

CREATE TABLE METADADO.OBJ_INDICES(
  ID_OBJETO      VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  ID_INDICE      VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  DES_INDICE     VARCHAR2(50)  NULL,
  NOM_INDICE     VARCHAR2(100) NOT NULL,
  DAT_VAL_INICIO DATE          NOT NULL,
  DAT_VAL_FIM    DATE          NOT NULL,
  ATRIBUTO       VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  ORDEM          VARCHAR2(10)  NOT NULL);

CREATE TABLE METADADO.OBJ_ATRIBUTOS(
  ID_OBJETO        VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  ID_ATRIBUTO      VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  DES_ATRIBUTO     VARCHAR2(50)  NULL,
  NOM_ATRIBUTO     VARCHAR2(100) NOT NULL,
  DAT_VAL_INICIO   DATE          NOT NULL,
  DAT_VAL_FIM      DATE          NOT NULL,
  DESC_ALT_ATRIB   VARCHAR2(100) NULL,
  TIPO_ATRIB       VARCHAR2(15)  NOT NULL,
  TAMANHO_ATRIB    VARCHAR2(10)  NOT NULL,
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  NULO_ATRIB       VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  NOM_TAB_ORIGEM   VARCHAR2(50)  NULL,
  NOM_ATRIB_ORIGEM VARCHAR2(50)  NULL,
  MOTIVO_ALT       VARCHAR2(100) NULL);

CREATE TABLE METADADO.OBJ_CONSTRAINTS(
  ID_OBJETO        VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  ID_CONSTRAINT    VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  DES_CONSTRAINT   VARCHAR2(50)  NULL,
  NOM_CONSTRAINT   VARCHAR2(100) NOT NULL,
  DAT_VAL_INICIO   DATE          NOT  NULL,
  DAT_VAL_FIM      DATE          NOT NULL,
  TIPO_CONST       VARCHAR2(10)  NOT NULL,
  TABELA_REF       VARCHAR2(30)  NULL,
  ATRIB_REF        VARCHAR2(30)  NULL,
  HABILITADA       VARCHAR2(10)  NOT NULL);

CREATE TABLE METADADO.OBJ_TRIGGERS(
  ID_OBJETO       VARCHAR2(10)   NOT NULL,
  ID_TRIGGER      VARCHAR2(10)   NOT NULL,
  DES_TRIGGER     VARCHAR2(50)   NULL,
  NOM_TRIGGER     VARCHAR2(100)  NOT NULL,
  DAT_VAL_INICIO  DATE           NOT NULL,
  DAT_VAL_FIM     DATE           NOT NULL,
  TIPO_DISPARO    VARCHAR2(10)   NOT NULL,
  TEXTO_TRIGGER   VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  HABILITADA      VARCHAR2(10)   NOT NULL);

CREATE TABLE METADADO.OBJ_EXTRACAO(
  ID_EXTRACAO      VARCHAR2(10)   NOT NULL,
  ID_OBJETO        VARCHAR2(10)   NOT NULL,
  DAT_EXTRACAO     DATE           NOT NULL,
  RESPONSAVEL      VARCHAR2(50)   NULL,
  ALG_ORIGEM_TAB   VARCHAR2(4000) NULL,
  DESC_ALG_TAB     VARCHAR2(2000) NULL,
  NRO_LINHAS       NUMBER         NOT NULL,
  TAXA_CRESC       NUMBER         NOT NULL,
  NRO_BYTES        NUMBER         NOT NULL);

Criação das regras de integridade referencial

ALTER TABLE METADADO.ESQUEMAS
  ADD(CONSTRAINT PK_ID_ESQUEMA PRIMARY KEY(ID_ESQUEMA));

ALTER TABLE METADADO.OBJETOS
  ADD(CONSTRAINT PK_ID_OBJETO PRIMARY KEY(ID_OBJETO));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_ATRIBUTOS
    ADD(CONSTRAINT PK_ID_ATRIBUTO PRIMARY KEY(ID_ATRIBUTO));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_CONSTRAINTS
    ADD(CONSTRAINT PK_ID_CONSTRAINT PRIMARY KEY(ID_CONSTRAINT));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_EXTRACAO
    ADD(CONSTRAINT PK_ID_EXTRACAO PRIMARY KEY(ID_EXTRACAO));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_INDICES
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    ADD(CONSTRAINT PK_ID_INDICE PRIMARY KEY(ID_INDICE));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_TRIGGERS
    ADD(CONSTRAINT PK_ID_TRIGGER PRIMARY KEY(ID_TRIGGER))

ALTER TABLE METADADO.OBJETOS
  ADD(CONSTRAINT FK_ID_ESQUEMA FOREIGN KEY(ID_ESQUEMA)
  REFERENCES METADADO.ESQUEMAS(ID_ESQUEMA));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_ATRIBUTOS
   ADD(CONSTRAINT FK_ID_OBJ_ATRIBUTOS FOREIGN KEY(ID_OBJETO)
   REFERENCES METADADO.OBJETOS(ID_OBJETO));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_CONSTRAINTS
   ADD(CONSTRAINT FK_ID_OBJ_CONSTRAINTS FOREIGN KEY(ID_OBJETO)
   REFERENCES METADADO.OBJETOS(ID_OBJETO));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_INDICES
   ADD(CONSTRAINT FK_ID_OBJ_INDICES FOREIGN KEY(ID_OBJETO)
   REFERENCES METADADO.OBJETOS(ID_OBJETO));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_TRIGGERS
   ADD(CONSTRAINT FK_ID_OBJ_TRIGGERS FOREIGN KEY(ID_OBJETO)
   REFERENCES METADADO.OBJETOS(ID_OBJETO));

ALTER TABLE METADADO.OBJ_EXTRACAO
   ADD(CONSTRAINT FK_ID_OBJ_EXTRACAO FOREIGN KEY(ID_OBJETO)
   REFERENCES METADADO.OBJETOS(ID_OBJETO));

Criação das seqüências

CREATE SEQUENCE METADADO.SEQ_ESQUEMA INCREMENT BY 1 START
    WITH 1 MAXVALUE 100000 MINVALUE 1 NOCYCLE
    NOCACHE NOORDER;
CREATE SEQUENCE METADADO.SEQ_OBJETO INCREMENT BY 1 START
    WITH 1 MAXVALUE 100000 MINVALUE 1 NOCYCLE
    NOCACHE NOORDER;
CREATE SEQUENCE METADADO.SEQ_OBJ_TABELA INCREMENT BY 1 START
    WITH 1 MAXVALUE 100000 MINVALUE 1 NOCYCLE
    NOCACHE NOORDER;
CREATE SEQUENCE METADADO.SEQ_OBJ_ATRIBUTO INCREMENT BY 1 START
    WITH 1 MAXVALUE 100000 MINVALUE 1 NOCYCLE
    NOCACHE NOORDER;
CREATE SEQUENCE METADADO.SEQ_OBJ_CONSTRAINT INCREMENT BY 1 START
    WITH 1 MAXVALUE 100000 MINVALUE 1 NOCYCLE
    NOCACHE NOORDER;
CREATE SEQUENCE METADADO.SEQ_OBJ_TRIGGER INCREMENT BY 1 START
    WITH 1 MAXVALUE 100000 MINVALUE 1 NOCYCLE
    NOCACHE NOORDER;
CREATE SEQUENCE METADADO.SEQ_OBJ_INDICE INCREMENT BY 1 START
    WITH 1 MAXVALUE 100000 MINVALUE 1 NOCYCLE
    NOCACHE NOORDER;
CREATE SEQUENCE METADADO.SEQ_OBJ_EXTRACAO INCREMENT BY 1 START
    WITH 1 MAXVALUE 100000 MINVALUE 1 NOCYCLE
    NOCACHE NOORDER;
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Anexo 02 – XML Schema de importação dos dados

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 4 U (http://www.xmlspy.com) by Claudia (UFSC) -->
<xs:schema targetNamespace= "http://www.tre-sc.gov.br/namespace" xmlns:xs=
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns= "http://www.tre-sc.gov.br/namespace"
elementFormDefault= "qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="Metadados">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Esquema" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Objeto" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Atributos" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Tipo" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Tamanho" type="xs:decimal" use="required"/>
<xs:attribute name="Descricao" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="Nulo" type="xs:boolean" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RestricoesIntegridade" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Descricao" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="Texto" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Tipo" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="TabelaRef" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="AtributoRef" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="Habilitada" type="xs:boolean" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Indices" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Descricao" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="NomeAtributos" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Gatilhos" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Descricao" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="Texto" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Habilitado" type="xs:boolean" use="required"/>
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</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Extracoes" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Data" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="nroLinhas" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="taxaCrescimento" type="xs:decimal" use="optional"/>
<xs:attribute name="Responsavel" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Tipo" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Descricao" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Descricao" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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Anexo 03 – Artigo

METADADOS EM AMBIENTES DE DATA  WAREHOUSE
UTILIZANDO TECNOLOGIA XML

CLÁUDIA REGINA DAMASCENO LUCIANO

RESUMO

Metadados permitem  a descrição dos dados armazenados, por exemplo,  em um
bancos de dados. Permitem explicitar o seu significado em um determinado contex-
to, agregando-lhes valor e colaborando com a captura e manutenção do conheci-
mento em todos os níveis de uma organização. O presente artigo se propõe a definir
os metadados de um ambiente de data warehouse e especificar uma ferramenta de
controle para os mesmos, utilizando tecnologia XML e Java.

ABSTRACT

Metadata describe  data stored in databases.  They make possible define the mea-
ning of data in a specific context, adding value to them and collaborating with the
capture and maintenance of the knowledge in all levels of an organization.  This work
defines the metadata of a date warehouse environment and specifies a tool for ma-
naging such metadata, using XML technology and Java.
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Introdução

A evolução tecnológica permitiu a manutenção de grandes quantidades
de dados, em máquinas com alto poder de processamento e grande capacidade  de
armazenamento. Entretanto, para que estes dados se convertam em informação útil
é necessário aplicar filtros e agregações nem sempre possíveis de forma rápida.

A tecnologia de Data Warehouse (DW) surgiu em resposta a esta deman-
da e permite o armazenamento e disponibilização  de dados previamente tratados e
filtrados, com maior valor agregado que agilizam o processo de consulta. Em contra-
partida, a manipulação dos dados disponíveis em um ambiente operacional para in-
serção em um DW, gera inúmeras informações, ou metadados, sobre este processo
de transformação. A definição destes metadados será o foco deste artigo.

Metadados

Na literatura em geral a definição mais encontrada para metadados é
“metadados são dados sobre os dados” (INMON, 2002; GARDNER, 1997). Esta de-
finição é um tanto superficial, não permitindo a percepção da sua real importância no
contexto de bancos de dados, principalmente históricos. Ao buscar definições mais
precisas, conclui-se que os metadados têm como objetivo a descrição de dados,
dando-lhes significado, além de incorporarem regras para sua utilização e colabora-
rem  com captura e geração do conhecimento.

Em um ambiente de bancos de dados operacionais, a falta de definição
de metadados pode não ser crítica, pois as regras de negócio são conhecidas e
principalmente, atuais. Em um ambiente de DW, sua falta pode invalidar os dados
armazenados, pois há grande dificuldade para mapear as mudanças ocorridas nas
regras de negócio ao longo do seu tempo de existência.  O seu gerenciamento pos-
sibilita aos usuários grande controle sobre os dados corporativos, fornecendo um
mapa das localizações onde estão armazenados os dados e como ocorreram as de-
rivações.

Data Warehouse

Para Inmon (1997, p.14) “um data warehouse é uma coleção de dados
orientados a assuntos, integrados, variáveis no tempo e não voláteis”. Esta definição
merece alguns esclarecimentos:

a) orientados a assuntos porque que os dados são organizados em torno
dos assuntos mais importantes da organização, ao contrário de um ambiente opera-
cional, onde os dados são organizados em torno das funções da organização;
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b) integrados, porque os dados se encontram padronizados, existe con-
sistência de nomes, de definição de atributos físicos e variáveis de medida;

c) variáveis no tempo, pois os dados são uma fotografia retirada do ambi-
ente operacional em determinado momento, o que significa que a informação está
correta em algum período no tempo;

d) não voláteis, pois só existe a carga inicial e as consultas aos dados,
diferente do ambiente operacional, onde ocorrem alterações, exclusões e inserções
diárias.

A figura 1, a seguir, mostra o modelo de um data warehouse:

Figura 1 – Modelo de um data warehouse

Metadados em ambiente de DW

De acordo com Inmon (2001a p. 3), pode-se dividir os metadados a serem
armazenados em um ambiente de DW em dois tipos: técnicos e de negócio.

Metadados técnicos – possuem informações que descrevem aspectos
técnicos como por exemplo, tabelas, suas estruturas, consultas de população dos
dados. São utilizados pelos usuários técnicos, como desenvolvedores de aplicações
e consultas.

Metadados de negócio – possuem basicamente as mesmas informações
dos metadados técnicos, mas, como são utilizados pelos usuários do negócio, de-
vem facilitar o seu entendimento dos dados armazenados, transformando a lingua-
gem técnica em uma linguagem do negócio.

A seguir são descritos os metadados necessários a um ambiente de DW,
de acordo com o modelo proposto por Inmon (2000):

ORIGEM  DOS DADOS

DW
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MS- EXCEL
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a) estruturais: mantém informações sobre todas as versões das estruturas
existente no DW (tabelas, seus índices, atributos, chaves);

b) mapeamento: armazenam informações do mapeamento dos dados do
banco operacional  para o DW como por exemplo, consultas de carga dos dados,
conversões e padronizações de atributos;

c) histórico de cargas:  mantém informações sobre as datas de carga do
ambiente operacional para o DW, possibilitando análise comparativa sobre a taxa de
crescimento e número de linhas;

d) sumarização: armazenam os algoritmos usados para a geração dos di-
versos níveis de detalhe dos dados existentes no DW;

e) história dos relacionamentos, que permite reconstruir a história do dado
em determinado momento no DW;

f) responsabilidades: informa os responsáveis por recuperar e manter a
integridade e confiabilidade dos dados no DW e

g) modelo de dados: mantém referências ao modelo de dados e seu pro-
jeto físico, para que um usuário possa, se necessário, entender o relacionamento
entre o projeto físico do DW e o modelo de dados.

Descrição dos Metadados

Inmon (2001a, 3-13)  ilustra uma taxonomia para os metadados que  ser-
viu de base para a especificação que se seguirá.  Serão descritos  detalhadamente
os  metadados necessários a um ambiente de DW. Para isto, serão utilizados alguns
símbolos:

1. (+) Componentes com subcomponentes, descritos adiante no texto.
2. [ ] Itens entre colchetes após o nome do componente, descrevem o do-

mínio do componente.

Tabelas ou visões de tabelas

Componentes estruturais:
- tipo [tabela fato, tabela dimensão, tabela agregada, visão] – define o tipo de ta-

bela, se é uma tabela de fatos, uma tabela de dimensões, ou uma tabela agrega-
da. Alguns tipos de componentes podem estar presentes ou não, dependendo da
tabela. Por exemplo, uma tabela de fato deve informar quais são as tabelas de
agregado que originou, mas não os algoritmos de agregação, que devem ser um
componente existente em uma tabela agregada;

- nome – nome da tabela no dicionário de dados do SGBD;
- alias – nome amigável para a tabela;
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- descrição – descrição sumária do conteúdo da tabela;
- descrição alternativa – descrição sumária amigável do conteúdo;
- atributos (+) ;
- restrições de integridade  (+);
- gatilhos (+);
- índices (+);
- período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de validade deste

componente. Como os metadados possuem versões, cada componente deverá
ter a definição da sua validade;

- agregadas – nome das tabelas agregadas que deu origem.

Componentes de mapeamento/sumarização:
- descrição textual – descrição textual do algoritmo de mapeamento se uma tabela

de fato ou dimensão ou de sumarização se uma agregada;
- algoritmo – nome do arquivo que contém o algoritmo de mapeamento se uma ta-

bela de fato ou dimensão ou de sumarização se uma agregada .

Componentes de histórico de extração:
- data de extração – data da extração dos dados do(s) ambientes operacionais para

o data mart;
- responsável – pessoa responsável pelos dados extraídos.

Componentes de miscelânea:
- status – [ativa, inativa, em desenvolvimento, dados inválidos] – situação atual da

tabela no banco de dados;
- número de linhas – quantidade atual de linhas na tabela;
- taxa de crescimento – taxa de crescimento da tabela entre uma carga e outra;
- total de bytes – número máximo de bytes de um registro (todos os atributos da

tabela);
características de uso – situações de uso desta tabela.

Atributos

Componentes estruturais:
- nome – nome do atributo retirado do dicionário de dados do SGBD;
- alias – nome amigável para o atributo;
- descrição – descrição sumária do conteúdo do atributo;
- descrição alternativa – descrição amigável para o conteúdo do atributo;
- tamanho – número máximo de bytes que o atributo contém. Se numérico, definir

casas decimais;
- tipo de dados [char, varchar2, nchar, nvarchar2, date, number, long, raw, long

raw, rowid, blob, clob, bfile, urowid. Float] – tipo de dados contido no atributo;
- descrição do tipo de dados – definição amigável do tipo de dados que o atributo

contém, por exemplo: texto, numérico;
- nulo – [sim, não] – informa se o atributo pode conter valores nulos ou não.

Componentes de mapeamento:
- alterações de nomenclatura – nome original e descrição do motivo da conversão;
- conversões de características físicas – característica física original e descrição do

motivo da conversão;
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- valores padrão – valor padrão do atributo, se houver;
- tabela origem – tabela de origem do atributo;
- atributo(s) de origem do dado – nome do atributo de origem do atributo. Se mais

de um tabela.atributo1 + tabela.atributo2.

Restrições de integridade:

- nome – nome da restrição de integridade;
- descrição – descrição da restrição imposta;
- tipo [primary, unique, check, foreign] – tipo da restrição de integridade;
-  tabela referenciada – se houver, qual a tabela que a restrição de integridade se

refere;
- atributo referenciado – se houver, qual o atributo que a restrição de integridade se

refere;
- habilitada [sim, não] – informa se a restrição de integridade está habilitada ou não;
- período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de validade deste

componente.

Gatilhos

- nome – nome do gatilho;
- descrição – descrição da execução do gatilho;
- texto de definição do gatilho – comando executado no disparo do gatilho;
- tipo de disparo [after insert, after delete, before insert, before delete, update co-

lumn] – informa quando será disparado o gatilho, antes ou após uma inserção ou
exclusão de dados;

- atributo atualizado – se houver, nome da coluna atualizada;
- habilitado – informa se o gatilho está habilitado ou não;
- período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de validade deste

componente.

Índices

- nome – nome do índice;
- descrição – descrição do índice;
- atributos Indexados – nome dos atributos que fazem parte do índice na ordem

que aparecem;
- período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de validade deste

componente.

Relacionamentos

- nome – nome do relacionamento;
- descrição – descrição do relacionamento;
- tabela 1 – nome da primeira tabela formadora do relacionamento;
- atributo1 – nome do atributo utilizado na primeira tabela;
- cardinalidade 1 – cardinalidade na primeira tabela;
- tabela 2 – nome da segunda tabela formadora do relacionamento;
- atributo 2 – nome do atributo utilizado na segunda tabela;
- cardinalidade 2 – cardinalidade na segunda tabela;
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- período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de validade deste
componente.

Modelo de Dados

- descrição – descrição do mapeamento entre o modelo de dados e o projeto físico
do banco de dados;

- localização do modelo de dados – arquivo onde está disponível o modelo de da-
dos;

- localização do projeto físico – arquivo onde está disponível o projeto físico;
- período de validade [mês/ano inicial – mês/ano final] – período de validade deste

componente.

Como forma de organizar e sistematizar a captura dos metadados des-
critos neste artigo, propõe-se a utilização da ferramenta a seguir especificada.

Ferramenta de Gerenciamento

A aplicação proposta foi dividida em dois módulos,  o módulo cliente e o
módulo de consulta, a seguir descritos.

O módulo cliente

Possibilita ao usuário cadastrar os metadados de um determinado es-
quema de banco de dados, cadastrar novos esquemas, manter versões dos dados e
metadados além de manter cadastro de  tabelas auxiliares.

Utiliza um arquivo XML durante a importação dos dados do banco de da-
dos de origem, conforme mostrado na figura 2. Este arquivo deve conter todas as
informações sobre os objetos a serem inseridos no banco de dados de metadados e
é gerado a partir de consultas ao dicionário de dados do SGBD de origem.  A utiliza-
ção de um arquivo XML neste ponto permite a independência da aplicação em rela-
ção ao banco de dados, pois basta  que o administrador do banco de dados, seja ele
Oracle®, Microsoft Access®, MySQL®, ou qualquer outro, gere um arquivo XML
com as informações necessárias e disponibilize-o para a aplicação.

Figura 2 – Infra-estrutura do módulo cliente
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O módulo de consulta

Permite a consulta aos metadados cadastrados, utilizando para isto um
navegador de páginas da World Wide Web.

Será apresentado sob a forma de um servlet Java, e estará disponível em
um servidor web Apache Tomcat. O servlet receberá as solicitações HTTP do  cli-
ente, enviadas  através de um navegador  WWW qualquer. Para responder ao pedi-
do,  fará uma conexão ao banco de dados, gerando um documento XML com os da-
dos solicitados. Por fim, retornará ao cliente páginas HTML contendo as informações
do documento XML gerado e formatado para apresentação através de XSLT. A figu-
ra 3 ilustra a infra-estrutura do módulo de consulta.

Figura 3 – Infra-estrutura do módulo de consulta

Considerações Finais

Ao final, verifica-se que a definição de metadados possibilita um controle
efetivo da documentação gerada em todo o ciclo de vida de um data warehouse.
Quando estão sendo descritos, colaboram com a  manutenção do conhecimento or-
ganizacional ao permitir a captura do significado dos dados, sejam estes técnicos,
como programas de criação e população dos dados, gatilhos, datas de extração e
outros; ou descrições dos termos do negócio dadas por usuários especializados. No
momento que são utilizados por usuários finais, agem como facilitadores na busca
das informações disponíveis, tornando-a mais rápida e eficaz e não dando margem
para interpretações pessoais ou equivocadas das mesmas.

Deve-se ter em mente, entretanto,  que a mera definição destes metada-
dos não é suficiente para que eles colaborem com a organização e manutenção da
memória organizacional. Deve-se prover formas de capturá-los e armazená-los,
como por exemplo, a aplicação definida neste artigo, ou quaisquer outras,  e consci-
entizar os seus usuários da necessidade da documentação de boa qualidade para
que seus benefícios possam ser percebidos a longo prazo, que é quando se farão
mais necessários.
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